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ভস্ত প্রংা আল্লায জনয। যভত এফং াবি ফবলিত হাি যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص, তাাঁয বযফায-বযজন, াথীফৃন্দ এফং 
ফিস্তনযয নফী-হপ্রবভিনদয ওয।  

াভদ ও ারানতয য„ 

হগবযরা মুনেয গঠন প্রিৃবত ও বযচারনা েবত হিভন নত ানয এবফলনে বফববন্ন হবভনানয হফ িনেিজন 
বাইনেয নঙ্গ আভায আনরাচনা নেনে। এির আনরাচনাে ফনরবেরাভ হম, প্রাথবভি তথয অনুানয এভন বিেু 
যাষ্ট্র যনেনে - হমফ যানষ্ট্রয হিাথাও এিবি পর হগবযরামুে প্রবতবিত ওো এফং তা স্থাবেত্ব রাব িযা খুফই 
দুষ্কয। এফ যানষ্ট্রয হব গবরি অফস্থান এফং আথিাভাবজি হপ্র্ািই - ভূরত বজাবদ গ্রুগুনরায ভানে এফং 
তানদয বফজে ও ্ভতা রানবয নথ ুবফার ফাধায প্রাচীয স্বতবয িনয হযনখনে। এফ যানষ্ট্রয ভনধয উাগযীে 
িনেিবি অঞ্চর, বভয, বতউবনবো ও বরবফো অনযতভ। হদ ও জাবতয ভানে অনথি ৃবিিাযী এ ভস্ত হদনয 
তাগুবত ান ফযফস্থায হিভন িনয তন ঘিনফ, হ বচিা িনয অবধিাং ভে আবভ বদনাযা নে ড়তাভ। 
এতদাঞ্চনর বফজনেয জনয এফং আল্লায ান প্রবতিায জনয আপগাবনস্তান হথনি ঈভানদীপ্ত ভুজাবদ দনরয 
আগভন োড়া অনয হিাননা ভাধাননয িথা আবভ বচিা িযনত াযতাভ না।  

আভায এভন বচিা বাফনা বঠি হ ভেিায, মখন ভাবিিন মুক্তযানষ্ট্রয ্ভতা িনভ আনে। আনভবযিা এখন 
ুনযাুবয ধ্বং না নরও এতিাই দুফির ও মুিদস্ত নে নড়নে হম, এখন হ বননজনি বননেই ফযস্ত। নতুন িনয 
হিান ভুবরভ হদন অনুপ্রনফ িনয হখানিায বফলোবদনত অমথা নাি গরাননায ভত বক্ত ফা াভথিয হিানিাই 
তায অফবি হনই। এিবি ইরাভী যাষ্ট্র প্রবতিায প্রনোজননয ভেিানত আনভবযিায এভন নযাক্কাযজনি বযণবত 
খুফ দযিায বের।  

এিবদন আবভ এই বোনি উনীত রাভ হম, ইরাভী যাষ্ট্র প্রবতিায জনয িনেি দি ভে প্রনোজন। এভনবি 
আভানদয াইখ আফু ভুআফ ূযী (পাক্কাল্লাহু আযাহু - আল্লা তাাঁনি ফবন্দদা হথনি ভুক্ত িরুন!) হতা ফনরনেন, 
ভুবরভ জাবত ঘনযয এফং ফাইনযয ত্রুয দ্বাযা হম দুদিাগ্রস্ত অফস্থা ায িযনে, তায বফনফচনাে ইরাভী যাষ্ট্র 
প্রবতিায জনয িভ িনয নরও ঞ্চা ফেয প্রনোজন। 

গবীয মিনফ্নণয য আবভ আবফষ্কায িযরাভ হম, ৯/১১ এফং তৎযফতিী ঘিনাপ্রফা - মায ভানে ফিাবধি 
উনল্লখনমাগয র আপগাবনস্তান এফং ইযানি কু্রনডাযনদয আগ্রান - আভানদয এফং আভানদয িাননদয জনয 
অন্ায হ ফেযগুনরানি অননিিা িবভনে এনননে। ইরাভী জাগযনণয ৈপ্ন হদখা বিেুবদন আনগও হমখানন বের 
অম্ভফ, আজ হ ৈপ্নই জীফি, ফাস্তফতাে আভানদয িানে ধযা বদনেনে। 



 

 

এখন আবভ ভনন িবয, বনশ্চেই আল্লা তাআরা আভানদয দুফিরতা, অ্ভতা এফং হি রীনতা হদনখ বননজয ্ 
হথনি বফনল এি ফাবনীয াানময আভানদয অফস্থা বযফতিননয বোি গ্রণ িনযনেন। অথচ বিেুবদন আনগ 
হিউ ৈনপ্নও বাফায অফস্থাে বের না হম, বফদ-আাঁধানয আচ্ছন্ন এ ফেযগুনরা ায নরই উম্মা আফায ঘুনয 
দাাঁড়ানফ!!! 

বজ যাাঁ, ভুবরভ উম্মা ত্রুনদয বফরুনে আজ ঘুনয দাাঁবড়নেনে। তাযা আজ হজনগ উনঠনে। ইনাআল্লা আল্লা 
তাআরা ভাজরুভ এই হমাো জাবতয জনয এি আনরািভে প্রবানতয উজ্জ্বর ৈপ্ন ফাস্তফােন িযনফন অবচনযই। এই 
উম্মানিই এতবদন হগািা বফজাতীে বক্ত িুাঁনড় িুাঁনড় হখনেনে। প্রস্ত নেও ৃবথফী তানদয জনয ঙু্কবচত বের 
এতিার। জাগযনণয এই আনরািযবি মবদও আজ অননিিাই ম্লান, বিন্তু অবচনযই তা নযানেয যবফ নে হগািা 
বফশ্বনি িনয তুরনফ উদ্ভাবত। ৃবথফী বুনর মানফ, তায ফিত্র হেনে বের অনতযয হঘায অভাবনাে। 

আযফ অঞ্চনর আভানী ইাযাে ওো ফতিভান বযফতিন - জনভানুনলয জাগযনণয পনর ম্ভফয নেনে। এ 
বযফতিন বফগত িনেি দি ধনয ভুরভাননদয ওয হচন থািা অনযাে াননয তননয ূচনা। আভযা আা 
িযবে, আল্লায াানময এখান হথনিই শুরু নরা নফুওনতয আদনর বখরাপাহ্ ফযফস্থা প্রবতিায শুব-মাত্রা। াবফনফ 
হভাস্তপা ملسو هيلع هللا ىلص আভানদযনি এভনই ুংফাদ বদনেনেন। ী াদীবি ইভাভ আভদ  অনযানয াবদ বফাযদগণ 
ও বফদগ্ধ আনরভগণ - মযত হুমাইপা ইফনুর ইোভান যাবমোল্লাহু আনহু হথনি ফণিনা িনযন। বতবন ফনরন, 
যাুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফনরনেন:  

“আল্লা মতবদন চান ততবদন হতাভানদয ভনধয নফুওোত থািনফ (অথিাৎ বতবন ৈেং)। তাযয আল্লা তা উবঠনে 
বননফন। তাযয নফ নফুওোনতয েবতনত হখরাপত; মতবদন আল্লা চান ততবদন তা থািনফ, তাযয আল্লা 
মখন চান তা উবঠনে বননফন। তাযয আনফ ভুরিান (যাজতন্ত্র); মতবদন আল্লা চান ততবদন থািনফ, তাযয 
আল্লা মখন চান তা উবঠনে বননফন। তাযয আনফ জাফাবযোত (বক্ত প্রনোগ, হজায-জফযদবস্তভূরি ান); 
মতবদন আল্লা চান ততবদন তা থািনফ, তাযয আল্লা মখন চান তা উবঠনে বননফন। তাযয আনফ নফুওোনতয 
েবতনত হখরাপত।”  

এই নফফী ুংফাদ হথনি ুস্পি হম, আল্লায াানময ুণযভে হখরাপত ফযফস্থা অতযান্ন। আভযা বফশ্বা িবয, 
আল্লায ইচ্ছাে আভানদয ীদনদয যক্ত িখননা ফৃথা মানফ না। তনফ ভুবরভ বফশ্বনি হখরাপনতয আনগ তায 
প্রফ হফদনা য িযনত নফ। আভায জানা হনই িতবদন মিি দীঘিাবেত নফ এই হফদনা। তনফ চরভান 
গণবফপ্লফগুনরায পরাপর বননফ হম বফলেগুনরা আভায াভনন পুনি উনঠনে, তা আবভ বননে তুনর ধযবে:— 

প্রথভ বফলে: অনযােবানফ আল্লায ফান্দানদয উয হচন ফা তাগুবত বক্তগুনরা এফং তানদয হগানেন্দা ংস্থা, 
ুবর ও প্রাননয ুদীঘিিানরয বনমিাতন-বনীড়ন, ঠাট্টা-বফদ্রূ, জুরুভ ও অতযাচানযয বযভাবপ্ত ঘনিনে এফং 
আল্লায ইচ্ছাে তা স্থােীবানফই। 

বদ্বতীে বফলে: ভুরভাননদয বীবতয প্রাচীয হবনঙ্গ হগনে। তাযা ংস্কানযয থ বচনন বননেনে। তাযা উরবি িযনত 
্ভ নেনে হম, এ ভস্ত তাগুনতয ভনদ ভািড়ায জানরয চাইনতও দুফির। তানদয বিতবি বনতািই বভনে; 
হিফর বভথযাচাযী বভবডোয প্রচাযণায াানময বননজনদয ধ্বংীর িতৃিনত্বয ফযাানয জনভনন আতঙ্ক ৃবি িনয 
তাযা বননজনদযনি বিবিনে হযনখনে। 



 

 

তৃতীে বফলে: দীঘি রাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অভান অফভাননায য আযফ জাবত তানদয াযাননা ভমিাদা এফং হৃতনগ যফ 
ুনরুোনযয হচতনাে উজ্জীবফত নে উনঠনে। েনতা এয াানমযই তাযা হযাভাননদয বফরুনে আন্ন িনেি মুনগয 
ভামুনেয জনয প্রস্তুত নচ্ছ। 

চতুথি বফলে: এ বফপ্লফ বিস্টান বশ্চভা বফনশ্বয দন্ ও াজাননা বযিল্পনাগুনরানি হবনস্ত বদনেনে। িনেি মুগ 
ধনয ভুবরভ উম্মানি বননে িযা তানদয লড়মন্ত্রগুনরানি বণু্ডর িনয বদনেনে, হমগুনরানি বজইনে হযনখ ভুবরভ 
জাবতনি রাঞ্ছনা-গঞ্জনায গহ্বনয আযও ফহুিার হপনর যাখনত হচনেবের। বনিঃনন্দন এই গণনজাোয ফযািবানফ 
েবড়নে নড় এতদাঞ্চনরয প্রচবরত যাজনীবতয থ রুে িনয বদনেনে। আয তাই এখন এই অঞ্চনরয যাজনীবত 
এভন িতগুনরা চযানরনঞ্জয ভুনখাভুবখ দাাঁবড়নেনে, হমগুনরা িখননাই যাজনীবতয অববধানন বেরনা। 

ঞ্চভ বফলে: আংবিবানফ নরও এ বফপ্লফ আনভবযিা হনতৃত্বাধীন বশ্চভা বফশ্বনি তানদয জবড়নে ড়া 
আপগাবনস্তান এফং ইযাি মুে হথনি ভুখ বপবযনে বননত ফাধয িনযনে। এ বফলেবি াভননয বদনগুনরানত আল্লায 
ইচ্ছাে আযও ুস্পি নে উঠনফ ইনাআল্লা। 

লি বফলে: ুস্পিবানফ এির গণঅবুযত্থান বিস্টান বফনশ্বয দুফিরতা পাাঁ িনয বদনেনে। এদনরয ভূনর যনেনে 
ভাবিিন মুক্তযাষ্ট্র। এবি ম্ভফ নেনে আপগাবনস্তান, ইযাি ও স্বফবশ্বি কু্রননডয অনযানয ফ্রন্টরাইনগুনরানত ফযাি 
ানয তানদয বক্ত্নেয িাযনণ। আল্লা তাআরা বননজয ্ হথনি তানদয ভানে এই দুফিরতায ৃবি িনয 
আভানদযনি মবদ াাময না িযনতন, তনফ বতউবনবো এফং বভনয তানদয আবধতয, ৈাথি এফং াভবগ্রিবানফ 
তানদয অবস্তনত্বয জনয হুভবি ৈরূ এির বফপ্লনফয াপরয প্রবতনযানধয জনয ভাোযী হভোনদ নরও 
কু্রনডাযনদয ্ হথনি াল্টা জফাফভূরি বিেু িামিক্রভ আভযা হদখনত হতাভ। 

প্তভ বফলে: চরভান এই গণআনন্দারন - ফাস্তনফ ভুবরভ জাবতয িরযাণ িুব্গত িনয যাখা বিস্টান বশ্চভানদয 
দুফির িনয বদনেনে। তানদয বক্ত বনিঃনল িনয বদনে অবত নগণয ভূনরয এফং অননি হ্নত্র বফনাভূনরয তানদয 
আবধতয বেবননে বননচ্ছ। স্বফবশ্বি বজাদী আনন্দারন চরভান এই গণঅবুযত্থাননয পরাপনরয অন্াে হথনভ থািনফ 
না ফা ূনফি হথনভ বেরও না। ফতিভান এই গণ-আনন্দারননয শুরুনতই স্বফবশ্বি বজাদী আনন্দারন তায যক্ত উৎগি 
িনযনে।  

বজাদী আনন্দারনগুনরা গত িনেি দি ধনযই আযফ জাাননি এ নথ হডনি মানচ্ছ। তাগুবত আগ্রাননয 
বফরুনে ভুরভাননদয অিনয প্রবতফানদয ইচ্ছা জাগাফায জনয অফযাতবানফ তাযা হচিা িনযনে। তানদয াাাব 
আবভ যাবজত এই আযফ জননগািীয ভন-ভানবিতা এফং বচিাধাযা বযশুেিযনণ িতি বভবডো চযানননরয 
বূবভিা শ্রোবনয ৈীিায িযবে। 

ফযবক্তগতবানফ আবভ ভনন িবয, তাগুবত বক্তয বফরুনে স্বফবশ্বি বজাদী আনন্দারননয আিাবিত এফং শুবািািী 
ভনরয প্রতযাবত এই গণবফপ্লনফয পরাপর হদখফায জনয আযও বিেু ভনেয প্রনোজন। ফাস্তফতা আল্লাই বার 
জাননন!! 

হ ভনেয ভনধয ভাবিিন মুক্তযাষ্ট্র এফং তানদয বশ্চভা বভত্রনদয আবধতয তরাবননত বগনে হঠিনফ। অতিঃয 
আল্লায াানময বফজে হতা ভুবভননদযই নফ। 



 

 

নফুওেযানতয আদনর প্রবতশ্রুত হই হখরাপত ফযফস্থায ূনফি েনতা আযফ অঞ্চনর ফযাি বফৃঙ্খরা, অবস্থবতীরতা 
এফং অযাজিতা ৃবি নফ। আয এয পনর প্রাি বফপ্লফ মুনগয প্রচবরত যাষ্ট্রফযফস্থা ও িাঠানভা ধ্বন মানফ। আফায 
যানষ্ট্রয হিন্দ্রীে ান ফযফস্থা দুফির নে োো যিাযও হদখা বদনত ানয। বিংফা এ-ও নত ানয, এফ অঞ্চর 
াযস্পবযি হগাত্রীে হিান্দর বিংফা গৃমুনে জবড়নে ড়নফ। হ হ্নত্র যাজননবতি ভানবচনত্র নতুন হিান বফনল 
হগািী, বফনল দর অথফা বফনল ম্প্রদাে আবধনতযয অবধিাযী নফ। ফিবফলনে আল্লা তাআরাই ভযি 
অফগত। 

বিেুবদন ূনফি আবভ ূণযফান এি ফযবক্তয ান ফা বেরাভ। বতবন এভন ফযবক্ত, বজানদয ভেদানন মায দাবড় াদা 
নে হগনে। বভনযয অতযাচাযী অবক্তয বফরুনে দীঘি ংগ্রানভয জীফনন ফাধিনিযয িাযনণ মায চুর হনি হগনে। 
তাাঁনি আবভ ফররাভ: "াইখ হভাস্তপা আফুর ইোবজদ এফং খানরদ াবফফ প্রভুখ বভযীে বাইনেযা হতা বনত নে 
হগনেন। তাযা আল্লায ত্রুনদয বফরুনে ংগ্রানভ বননজনদয হগািা জীফন ফযে িনয বদনেনেন। অথচ আল্লা 
তাআরা তানদয ত্রু হাবন হভাফাযিনি রাবঞ্ছত িযায এই বদনবি তাযা হদখনত হনরন না„?!"  

এভন ভে আভায ভাননি আবু্দয যভান ইফনন 'আউপ যাবমোল্লাহু আনহু -এয সৃ্মবত হবন উঠনরা। ভনন নড় 
হগর তাাঁয হই বফখযাত ঘিনা। এিফায তাাঁয িানে বিেু খাফায বননে আা র মখন বতবন হযাজা বেনরন। তখন 
বতবন ফরনরন—"আভায হচনে হশ্রি ভুআফ ইফনন উভানেয এভন অফস্থাে বনত নেনেন হম, তাাঁয িাপননয জনয 
বের হিফর ভাত্র এিবি চাদয। ভাথা ঢািা হগনর তায া ঢািা হমত না, আফায া ঢািা হগনর ভাথা ঢািা হমত 
না।'' ফণিনািাযী ফনরন—আভায ভনন নচ্ছ, বতবন আযও ফনরনেন—"আভায হচনে হশ্রি মযত াভজাও বনত 
নেনেন। আয এখন আভানদয জনয দুবনোনি বফবেনে হদো নেনে”—বিংফা বতবন অনয ফানিয ফনরনেন—
“আভানদযনি দুবনোয অনঢর অথি-ম্পদ হদো নেনে। আভানদয বে নচ্ছ, আভানদয প্রবতদান ফুবে দুবনোনতই 
আভানদযনি বদনে হদো নরা!!" অতিঃয বতবন ক্রন্দন িযনত আযম্ভ িযনরন এফং খাফায বযনে বদনরন। 

হ াঠি! আবন বি হদখনত ানচ্ছন না আল্লায আনদনি াভনন হযনখ ংগ্রাভী জীফন গ্রণিাযী ভুবিনভে 
ভুবভন ফান্দানদয নঙ্গ হই এিই দৃনযয ুনযাফৃবি ঘিনত মানচ্ছ? 

ভস্ত প্রংা বফশ্ব প্রবতারি আল্লায জনয! 

 

আফু উফােদা আবু্দল্লা আর আদভ 
২০হ যবফউ াবন, ১৪৩২ 

ভুজাবদ বাইনদয জনয হদাোয প্রতযাা!! 
প্রিানাে— 

ভাযিামুর পজয বরর ই'রাভ 
১৪৩২ বজযী হভাতানফি ২০১১ বিস্টাব্দ 
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